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Information om deltagande i I-PROTECT 

ett forskningsprojekt om implementering av 

skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll 
 

 I-PROTECT står för ”Implementing injury Prevention training ROutines in TEams and Clubs in youth Team 
handball” 
 

Bakgrund 
Skadeförebyggande träning minskar risken för skada. Denna typ av träning behöver utvecklas specifikt för 
ungdomar som spelar handboll.  
 

Syfte 
Syftet med forskningsprojektet är att få skadeförebyggande träning att bli en naturlig del av 
handbollsträningen. Projektet pågår under flera år och består av flera delar.  
 

Förfrågan om deltagande 
Vår studie riktar sig till spelare, tränare/ledare, vårdnadshavare, anställd eller ledamot i styrelse/kommitté 
på klubbnivå samt förbundsrepresentanter. För att vara med i studien behöver du uppfylla följande krav:  

 Spelare: du spelar handboll i ungdomslag minst 2 gånger per vecka  

 Vårdnadshavare: du är vårdnadshavare till ”spelare”  

 Tränare/ledare: du är tränare eller ledare för ett eller flera ungdomslag minst 1 gång per vecka 

 Klubbnivå: du är aktiv inom klubborganisationen med frågor som berör ungdomshandboll, t.ex. 

ledamot i kommitté eller styrelse 

 Förbundsnivå: du är aktiv inom Skånsk- eller Svensk Handboll med frågor som berör ungdomar 

Etiskt godkännande har erhållits för forskningsprojektet (Dnr 2014/713 och Dnr 2020-02952). 

 
Hur går studien till? 
Du kommer att tillfrågas att delta i en eller flera delar av projektet. Ett slumpmässigt urval deltagare 
kommer att få ge sina åsikter och idéer om skadeförebyggande träning via en webb-baserad enkät. I 
gruppmöten ska vi tillsammans prova ut vilka skadeförebyggande övningar som passar bäst och komma 
fram till hur dessa övningar kan bli en naturlig del av handbollsträningen. Detta kallar vi för I-PROTECT-
modellen. I-PROTECT-modellen används över en säsong för att se hur modellen fungerar.  
 

Hantering av data och sekretess 
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Varje deltagare 
får ett kodnummer. I databaser kommer endast kodnummer att ingå. Det går inte att urskilja resultat från 
någon särskild individ i resultatsammanställningen. I de fall som namn och personuppgifter samlas in 
kommer denna information endast att vara tillgänglig på separat lista för den ansvarige forskaren och 
förvaras inlåst separerat från kodnyckeln. Lunds universitet ansvarar för hantering av personuppgifter i 
enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 
kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel 
rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter 
begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvariga forskare (se kontaktuppgifter 
nedan). E-postadress till dataskyddsombudet vid Lunds universitet är dataskyddsombud@lu.se Om du är 
missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, 
som är tillsynsmyndighet. Allmän information om behandling av personuppgifter finns på Lunds 
universitets hemsida: http://www.forskningsetik.lu.se/forskningsetisk-
information/personuppgiftsbehandling  
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Fördelar och risker  
Vi avser att ta reda på hur man bäst skapar regelbundna rutiner kring handbollsspecifik 
skadeförebyggande träning. Något som är till nytta för alla aktiva inom handbollen. Tidigare studier har 
inte rapporterat några skador eller besvär orsakade av skadeförebyggande träningsprogram. Detta 
innebär att även vår studie kan anses vara riskfri.  
 

Försäkring, ersättning 
Som spelare och tränare/ledare skyddas du som vanligt av klubbens idrottsskadeförsäkring. Ingen 
ersättning kommer att betalas ut för deltagande i studien. 
 

Hur får jag information om studiens resultat? 
Resultaten kommer att presenteras löpande vid till exempel informationsmöten och på hemsidor, 
presenteras vid nationella och internationella konferenser samt skickas till vetenskapliga tidskrifter.  
 

Frivillighet 
Det är frivilligt att delta i studien. Du kan välja att delta i alla eller enskilda delar av projektet. Du som 
deltar har rätt att avbryta ditt deltagande när du vill utan förklaring och utan att detta medför några 
konsekvenser för din framtid i laget eller klubben. Om du ångrar ditt deltagande, kontaktar du någon av 
de ansvariga forskarna (kontaktuppgifter nedan).  
 

Samtycke 
När du tagit del av denna skriftliga information, fått svar på eventuella frågor, vet att deltagandet är 
frivilligt och att du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak kan du välja att delta i studien.  
 

Frågor och ansvariga 
Om du har några frågor så ta gärna kontakt med ansvariga forskare Eva Ageberg eller Sofia Bunke.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
 

 
Kontakt  

Eva Ageberg, professor, ansvarig forskare 
Institutionen för hälsovetenskaper 
Medicinska fakulteten 
Lunds universitet 
Telefon: 046-2224943 
E-post: eva.ageberg@med.lu.se 

Sofia Bunke, universitetslektor 
Institutionen för psykologi 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Lunds universitet 
Telefon: 046-2221537 
E-post: sofia.bunke@psy.lu.se  

 


